
وينصت ويـحس فليـمت هو مادامت
أفـكـاره قـد سـمت وانـتـشـرت وتقـبل
وت بـكل بسـاطة بـقلب ثـابت وقدم ا

ان مشرق مهيب. راسخة وا
هذا اول فيلسوف عظيم وأول شهيد
للفلـسفة.. ويحق لـنا ان نتساءل هل
انـه حــــافـظ عــــلـى تــــواضـــــعه ام ان
الـغــرور والـعـجـرفــة والـزهـو الـذاتي
أل اعـطـافه? لـنـسـمـعه يـقـول.. كـان 
مـاذا يـقـول (انـي اعـلم شـيـئـا واحـدا
وهو اني ال اعـلم شيـئا). واتـرك هذا
حملــبي الـفــلـســفـة لــيـأخــذوا الـقـدوة
ـــــثــــلى فـي الــــتــــواضـع اجلم وفي ا

التقدير احلكيم للمعرفة والعلم.
ان صــفـة الــغــرور وانـتــفـاخ االوداج
هي صـــــفــــة شـــــاذة وغــــريـــــبــــة عن

الـــفــيــلــســوف احلــقــيــقي كــمــا وان
اخلـيانـة واإلسـاءة واحـتقـار الـعـامة
من األمــور الـتي تــسيء الى ســمـعـة
الـــفـــيــلـــســوف وتـــنـــقص وحتط من
أهــمـيـة وقــيـمـة فــلـسـفــة. ان بـيـكـون
عـندمـا يـقـول (لـقد أصـاب (فـوقـيون)
ح ابـدى الـدهـماء اعـجـابهم به في
احد مـواقـفه فتـسـاءل: ترى أي خـطأ
اتــيت?) فــانه بــذلك يــلــصق بــنــفـسه
نـقـيـصة غـيـر مـشـرفـة عـلى أي حال
كما انه بـخيـانته لولي نـعمته (األرل
اســـكس) واســتـــغالله مـــنــصـــبه في
الــقــضـاء واتــهــامه بـكـل االتـهــامـات
وت وهو احملسن حتى حكم عليه با
الـيه وصـاحب الـفـضل األكـبـر عـلـيه
خــلق لـفــلـســفـته خــصـومـا عــديـدين
نظروا الـيه باحـتقار بـالغ حتى انهم
جـردوه من أي فـضل عـلى الـفـلـسـفـة
واعـتــبـروه دعـيــا خـلق حــول نـفـسه

ا يستحق. ضجة اكثر بكثير 
ان الـفـيــلـسـوف احلـقــيـقي لن يـكـون
فـــيــلـــســوفــا مـــا دام لم يــتـــخط تــلك
ـــوروثــة الــصـــغـــائـــر والـــدنـــاءات ا
اجــتـمـاعــيـا انه قــبل ان يـعــلن عـلى
أل فلسفـته عليه ان يعـلن انتصاره ا
عـــلى ذاته بــــحـــيث يـــســــتـــطـــيع ان
يجعلها ملكا له وحده فيوجهها انى
شاء في طـريق سـلوكي مـهذب وهـنا
ـنح حـيــاته الفـكـاره يـســتـطـيـع ان 
وتبـدو الغبـطة والـسعـادة احلقة في
ــثـيـرة نــكـران الـذات والــتـضــحـيـة ا
الـــدائـــمـــة مـن اجل مـــنـح اجـــنـــحـــة
حقـيقـية تـنشر أفـكاره واراءه في كل
األجــواء ان الـــفــيــلــســوف اجلــديــر
بالـتـبجـيل والـذي هو اهل لالحـترام
هو ذلك الـذي ال يتنـصل عن فلـسفته
بل يـــدافع عـــنــهـــا في كل ظــرف وآن
وفي كل مـكـان دون ان يـتـراجع عـمـا
امن به ودعــا الــيه ان الــفـيــلــسـوف
(جـيــوردانـو بــرونـو) الزال الــتـاريخ
وســـيــــظل ذاكــــرا بــــاعــــجـــاب بــــالغ
جهاديته في سـبيل مبادئه التي
قـــــادتـه الى مــــــحـــــكــــــمـــــة
الــتــفــتــيش الــتي حــكــمت
وت دون ان تراق عليه با
قــــطــــرة من دمـه فــــأعـــدم
أحراقا بالنار ان أفكاره
ولـــو انـــنـــا نـــراهــا االن
ليست بـتلك الدرجة من
اجلدة واحلـيويـة لكـننا
نقف عـنـد ذكرهـا كثـيرا
وكـثــيـرا النــهـا فـلــسـفـة
لفيلسوف لم يستطع ان
يـعـيش مع الـتـخـلي عن

فلسفته.
وهـنــا فـان الــفـيــلـسـوف
اذن بـــعــد ان يـــكـــون قــد
ـعرفـة سالحا جعل من ا
لــــــــكـــــــشـف ذاتـه أوال ثم
لـــكـــشف كـل الـــقـــضـــايــا
الــطـبــيـعــيـة ثــانـيــا فـانه
ـعرفة خالقة يجعل تلك ا
انـشـائـيـة هـدفـهـا أسـعـاد
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وعاديـة دون ان تـؤثر بـهـا أفكـار هذا
الفيلسوف او تغير من حقيقتها.

فلـو ان الـفالسفـة والعـلـماء قـالوا ان
األرض اســطـــوانــيــة او مــكــعــبــة او
مـتوازيـة االضالع.. فـانـهـا تـبقى هي
هي سـواء تكـلم الـفالسـفـة ام ال كـما
ان الـفـيـلــسـوف قـد يـتـسـاءل عن كـنه
احلـجــر.. مـا هـو ومــا طـبـيــعـته ومـا
كيفية نشوئه ولكن احلجر ال يتحول
عشبـا بل يبـقى هو هـو مهمـا تساءل

الفيلسوف ومهما كتب والف.
ثم ان هنـاك اجملتمع الـذي يعـتبر كل
مفكـر جديـد او صاحب وجهـات نظر
مـبـدعـة حـديـثـة مـارقـا او كافـرا النه
ــــزق احلـــجـب ولـــو انـــهــــا اعـــمت
بــصــيــرة الــنـاس ولــكــنــهم اعــتـادوا

عليها لذا فأنهم ال يـرغبون بتمزيقها
ولـهـذا الـســبب فـانـهم يـصـبـون جـام
غــضــبــهم عــلى الــفالســفــة الــذين لم
ينـقادوا وراء الـضالل واخلـطيـئة بل
تمـردوا وجابـهـوا اجملتـمع بصـراحة
وهـكـذا كـثـيـرا مـا يـكـون الـفـيـلـسوف
غــريـبـا في مــجـتــمـعه النه ال يــفـهـمه
وغـــريــبــا في بـــيــته النـه مع أفــكــاره
وغـريـبـا عن نـفسـه الن أفكـاره أوسع
من ان يضمها جـسده الصغير واالن
هل ان ثــمــة عالقــة تـربط بــ حــيـاة
الفيلـسوف وفلـسفته? طبـعا هذا امر
بديـهي الن الـفلـسفـة هي نـتاج حـياة
الفيلسـوف فالفيلـسوف مهما حاول
ان يــشــغـل نــفــسه في أمــور غــريــبــة
بـعـيــدة عن ذاته ونـفـسه فــهـو يـعـبـر
بـالـضـبط عـن ذاته ويـخـرج فـورانـهـا
وتــطـلــعـاتــهـا عــلى هـيــئـة حتــلـيالت
فلـسـفيـة كـما وان حـياة الـفـيلـسوف
تؤثر عـلى مدى انتـشار فلـسفته فان
تـقــلـصـهـا وتـوسع مــجـالـهـا مـرهـون
بــنـشـاطه ومــثـابـرتـه وهـمـته وكــلـمـا
اصطبـغت حياة الفـيلسـوف بالطابع
ــــأســـاوي فـــانه يــــكـــون اقـــرب الى ا
العطف والتـقدير ومن ثم الـفهم ولنا
في حياة كل فيـلسوف امثـلة نحتذي
بهـا فهـذا سقـراط لم يهتـم بغده ولم
يـفـكــر بـالـعـيش بل شــغل نـفـسه بـ
مبادئه وأفكـاره مجتمـعا مع تالميذه
في أروقـة اللـوقـيـون النه كان مـؤمـنا
بان الشـباب هم قـوة احلياة وعـليهم
وعلى قوة عقولهم وسواعدهم تتقرر

التبدالت اجلذرية واخلطيرة.
لقد كان سقراط يـقول لتالميذه دائما
(حددوا االلـفاظ الـتي تسـتعـملـونها)
ولم يـــــــكـن قــــــصـــــــده فـي ذلك اال ان
ــفـتــاح الـذي بـواســطـته يــسـلــمـهم ا
يفتحون كل ما يستعصي عليهم وان
زوجــته (زانـــتــيب) تــقــول عــنه بــانه
رجل جــلب الســرته شـهــرة اكــثـر من
جـلب لهـا خـبـزا وطبـعـا لم تـكن تلك
الشـهرة مـا يـبتـغيه سـقرط نـفسه بل
انـها إرادة األجـيـال والـتـاريخ جاءت
عـلى لـســان زوجـته ان هـذا يـعـد من
أروع مـــــعــــانـي الــــفـــــداء واإلخالص
لــلــقـضــيـة الــفـلــســفـيــة شـخص رث
الــثــيــاب فــقــيــر احلــال جــائع يــهــتم
بايصال احلرف الفواه االخرين حقا
ان هـذا نـكـران الـذات والتـسـامي من
ـعـرفة احلـقـة اخلـالـصـة ومثل اجل ا
اخـر نـأخـذه درسـا من حـيـاة سـقراط
انه غــامـر بــحـيـاتـه وخـاطـر بــهـا من
اجل انـقاذ تـمـيذه (الـسـيبـيـاديز) في
ـثل الــرائع الـذي ــعــارك وا احـدى ا
سيـظل ابدا يـبـهر كل الـعقـول عنـدما
ـوت بخطى ثابتة تقدم سقراط الى ا
دون ان يطلب العفو ودون ان يوافق
على مساعدة أصدقائه الجل إنقاذه.
لــقــد رأى ســقــراط بـانـه ا رسـالــته
وقـــال أفــكـــاره فــلم يـــعــد من داع الن
يـتهـالك من اجـل احليـاة كـان قـد فـقد
حـيـاته من بـعـيـد ان أفـكـاره وحـدها
هي التي كـانت جتعله يـنطق ويـنظر
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تنفرد (الـزمان) بنشـر أول كتاب غير
مطبوع لـلمفكر الـشهيد عـزيز السيد
ـاذا الـفــلـسـفـة?)  جـاسـم بـعـنــوان (
ـفـكر قـد اجنـز مسـودته وهو وكان ا
ما يـزال في عامه الـتاسع عـشر ح
ــــعــــلــــمـــ كــــان طـــالــــبــــاً في دار ا
االبتدائية في مدينة الناصرية بلواء

نتفك. ا
ويقـول األديب والـنـاقد شـكـيب كاظم
رئـيس قـسم الــتـصـحـيح في جـريـدة
(الزمـان)  الـذي كـلف في وقت سابق
بــاالشــراف عــلى قــراءة وتــصــحــيح
ــســودة الـتي خـص بـهــا اجلــريـدة ا
الكاتب والصـحفي علي عزيـز السيد
جاسم في معـرض قراءته للـكتاب ان
ّا (الكـتـاب فلـسفي  تـعـجب لطـالب 
يـــبـــلغ الــعـــشــريـن من عــمـــره  وقــد
علومات واألفكار  احتجن كل هذه ا
تعجب لـهذه القـراءات الثرة والـثرية
ـبــكـر  فال يــكـاد  في هــذا الـعــمــر ا
فـــيــــلـــســــوف غَــــرَب عن ذهــــنه وعن
مطـالعـته : بيـكون  كـنت  ديكارت 
هيوم  ليبـينتز  وماركس واجنلس
 واألحدث  سارتر وكـامو وهوسرل
 فــــضالً عن الــــقــــدمــــاء  ســــقــــراط
وافالطون وارسطو  ودراسة عميقة
لـفـيـلـسـوف الـقـوة والـعـنف الـبـاحث
ثـالي  عن الـسـوبـرمـان  اإلنـسـان ا
أعـني (فــريـدرك نـيـتــشه) ولـقـد وقف
طـويالً  عــزيـز الـســيـد جـاسم  إزاء
ـسيح احلاد نـيتـشه وجتديـفه ضد ا
ـســيـحـيـة فـهــذا الـداعي لـسـيـادة وا
الــقـــوة ال تــرتــضــيه وداعــة الــســيــد

. سيح  ومحبته للناس أجمع ا
واذ ســـــبق لـ (الـــــزمــــان) ان افــــردت
ـغيّب ـفـكـر ا لـفـات عن ا عـشـرات ا
عــزيــز الــســيــد جـاسـم وخـصــصت
جــائــزة ابـداعــيــة سـنــويــة بــأسـمه
تــعـنى بــالـشــعـر والـنــقـد والــقـصـة
واسـتـمرت لـثـمـاني دورات  فـإنـها
تـــفــتـح الــيــوم نـــافــذة جـــديــدة عن
ابـداعه وتــيـسـيـر نــتـاجه بـ يـدي
ــا له مـن افــادة مــعــرفــيـة الــقــار 
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غــالـبــا مـا تــثـيــر كـلــمـة فــيـلــسـوف
الــرهـبـة الــغـامــضـة او الـســخـريـة
فــالـــذين يــبـــالـــغــون في تـــمــجـــيــد
الـفـيلـسـوف يـعـتـبرون الـفـيـلـسوف
مـخـلـوقـا علـويـا او كـائـنـا سـمـاويا
ينـظر بعـين ال كـعيـون الناس وله
مـخ من ذهـب وهـــــذا الـــــتـــــقـــــديس
اخلــاص لـــلــفــيــلــســوف بــني عــلى
مـفـهوم خـاطئ الهـمـيـة الفـيـلـسوف
ودوره وهــو إقــرار مــنـا بــانــتــشـار
اجلـــهــــالــــة واجلـــمــــود الـــفــــكـــري
واخلضـوع آلفة الـتقـليـد والتـقالـيد
وارثـهمـا الـثقـيل الـظالم والـغيـبـوبة
وهــنـاك من يــنـظــر الى الـفــيـلــسـوف
بسخرية واستهـزاء وكثيرا ما تكون
ـتــضـادة ـتــطـرفــة وا الــتـصــرفــات ا
اشكال جلوهر انفعالي واحد ولدينا
االن امثـلـة واقعـية كـثـيرة ال تـعد وال
ــبـــالغ به حتـــصى عن الـــتـــعــظـــيم ا
للـفيـلـسوف وكـذلك امثـلة اكـثر تـب

الى أي حد يهان الفيلسوف.
من هـــو الــفـــيــلـــســوف اذن? انه أوال
وقبل كل شيء انسان.. انسان مثلنا
له عــقل وحـواس امــا اخـتالفـه عـنـا
فهو في تأمالته واسـتغراقه الدؤوب
من اجل ارواء ظـــمـــئـه لـــلـــمـــعـــرفـــة
واالدراك ومن اجل التوصل الى فهم
كـامل وصـحـيح لـكل األشـيـاء والـتي
جاء الى الوجود فوجـدها موضوعة
امامه بهذا النسق اخلاص بغية ان
يسـاعـده هذا الـتفـهم الـصحـيح على

تبديل كل عتيق رو بجديد جيد.
وفي احلقـيقـة ان الفـيلـسوف يـنبغي
ـواد خـام الفـكاره فـكـما ان يـتزود 
ـواد اخلـام تـعـتـبـر األسـاس في ان ا
كل صــنــاعــة واخــتــراع فــكـذلـك البـد
ـواد ــتـلك هــذه ا لــلـفــيـلــسـوف ان 
ليـستـطيع تصـنيف مـا يسـتفـيد منه
ويـسـتـعـمـله ومـا ال فـائـدة فيـه وهذه
واد اخلام ال يـنالهـا الفيـلسوف اال ا
باجتمـاعيته وال اقـصد باالجتـماعية
هـنــا االخـتالط واجملــامـلــة والـعـيش
ب الناس فـحسب بل اقصـد اعتبار
اجملـــتــمع وســعـــادته الــغـــايــة الــتي
يــــنــــبــــغـي ان تــــكــــون نــــصب عــــ
الـفـيـلـسـوف انـعـزالـيـة الـفـيـلـسـوف
لفترة مـعينة لـيست عيبـا او نقيصة
مـا دامـت مـحـســوبـة فـتــرة حـضـانـة
نـبثـقة ولـكن مدة الفكـاره الولـيـدة ا
االنعـزال واالنطـواء الـنفي قـليـلة في
حياة الفيلـسوف الذي يعيش حياته
بصدق وعمق وبحث وتساؤل.. فهو
ابدا ب النـاس ومع الطبيـعة ينظر
لـكل عـملـيـة والدة ويـرقب كل عـمـلـية
احــتــضــار ومــوت ويــشــاهــد أنــواع
ـتـفـتـحـة الـصـراع وهـو بـقـريـحـته ا
توقد يعلل ويفسر ويحاكم. وعقله ا
امـا الــغـرابـة في حـيـاة الــفـيـلـسـوف
فهي لـيست امـرا متـعمـدا او افتـعاال
القصد منه اسباغ مظهر خاص على
شخـصية الـفيـلسـوف الجل ان يشار
ا هي نـتيجة لغربة اليه بالبنان وا
الـــفــيــلــســوف واحـــســاسه أحــيــانــا
باالنفصـال عن االخرين والن مشاعر
عدة وغريبة تغزوه فهو مثال يحس
بــالـغــربــة النه مـحــاط أيــنـمــا تـوجه
بعـقول مـتأخرة ومـظاهـر سلـوكية ال
يقـرها انه يـريد ان يـنظم الـعالم من
جديد ووفق نظـرياته وافكاره ولكن
الــعــالم ال يــرضى ثم ان الــتــنــاقض
ــلـحـمـي الـذي نـتــنـاســاه دائـمـا او ا
نأنف من ذكره مع انه عـتيد ازلي اال
وهـو مـا يـبـذله الـفـيـلـسـوف والعـالم
مـن جـــهـــد مـــرهق عـــســـيـــر من اجل
معـرفـة كنه وحـقـيقـة أشيـاء بـسيـطة
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ـية األلكتروني ان الـدولي للطفـولة العا في مبادرة رائعـة عقد مؤتمـر البر
األول في يـوم الــرابع من مــايس من الــعــام اجلـاري وبــرعـايــة فــيـدرالــيـة
ولقد ي لـلسالم , ي لـسفـراء الـنوايـا احلـسنـة والـبـورد العـا االحتاد الـعـا
ـؤتـمر اسـتعـدادات مكـثـفة دامت أشـهراً عـديدة وخـاصة سبـقت انعـقاد ا
ؤتـمر ؤتـمـر حيث قـامت ادارة ا ـشاركـ في ا قضـية اخـتيـار األطـفال ا
وبرئاسة معالي البروفسور عبد الستار شخيص بوضع شروط وضوابط
وهـبة شـاركـ وأهم هذه الـشروط أن يـتـمتع الـطـفل  محـددة الختـيـار ا
ــيــزة في أي مــجــال من مــجـاالت االبــداع وأن يــكــون لـديه حــقـيــقــيـة و
سابقات وأن يكون حاصل هرجانـات أو ا ية في ا مشاركات محليـة وعا
على شهـادات تكـر تؤكـد وجود هذا االبـداع وتمـيزه عن اقرانه  ,وفعالً
شـاركة وفـحص السـير الـذاتيـة للـمتـقدم و  فرز مـئات الـطلـبات بـا
اختـيار عـدد مـحدود من كل دول الـعالـم بلغ سـتة عـشـر مشـاركاً وكـانوا
ثلـون سوريا والـعراق ولـبنان ومـصر والـسودان واالردن واليـمن وغانا
واهب حقيـقية رائعة في مجاالت عديدة انيا والهند وكانوا يـتمتعون  وأ
شارك في منها الغـناء حيث  اختيـار ثالثة مواهب رائعـة من ضمن ا
ان واهب األطـفال وهم  ( البرنـامج الشهـير (ذا فويز كـدس) اخلاص 
قصار وزياد أمونة وعبدالرحيم حلبي) وكذلك كانت هناك مواهب متميزة
في كتـابـة الروايـة والقـصـة ومواهب أخـرى في الـرسم واخلط وكذلك في
ـواهب الـتـي  اخـتـيــارهـا بـشــكل نـهـائي اخلـطـابـة ,و الـتـواصل مـع ا
يـة و افهـامهم عن ان الـدولي لـلطـفولـة العـا للـمشـاركة في مـؤتمـر البـر
الغـايـة احلقـيـقيـة لـلمـؤتـمر وهي ايـصـال رسالـة مـحبـة وسالم الى جـميع
ـوهـوبـ ألن تـاثـيرهم ـبـدع من األطـفـال ا أطـفال الـعـالم وان اخـتـيـار ا
ؤتمر بـكلمة يكون أكبـر على األطفـال وعلى جمهـورهم ومتابـعيهم.  بـدأ ا
ـؤتـمر الـذي شـرح فيه معـالي الـبروفـسـور عبـدالـستـار شـخـيص رئيس ا
ؤتـمر وأكد على أهـمية االهتمـام باألطفال في الغاية واألهـداف من عقد ا
كل دول الـعالم ومـنـحـهم جـميـع حقـوقـهم الـتي كـفلـتـهـا الـقوانـ الـدولـية
واالنـسـانــيـة وضــرورة ابـعـادهـم عن تـأثــيـرات احلـروب واالرهــاب وكـافـة
ـعــنـوي وضـرورة تــوفـيـر كل أنـواع االسـتــغالل واالعـتـداء  اجلــسـدي وا
ـقـومـات الــتي تـضـمن لألطـفـال حـيــاة رغـيـدة آمـنـة ومـسـتـقـبل الـسـبل وا
سـتقـبل.  وبعدهـا ألقت مـعالي السـفيرة مشرق يـنعمـون به ألنهم عـماد ا
ـؤتـمر ي للـسالم كـلمـتـها اخلـاصـة با د.نوف قـنـيش رئيـسـة البـورد الـعـا
وبعـدهـا  بث أغـاني خـاصـة وموجـهـة الى أطـفـال العـالم تـدعـو لـلسالم
ان وزياد واحملبة ونبذ احلـروب والكراهية قـام بتأديتهـا جنوم ذا فويز (
شـارك وعددهم  16طفل من كل وعبد الـرحيم) وبعـدها ألقى األطـفال ا
العالم كلـماتهم اخلـاصة والتي وجـهوها ألطـفال العالـم أجمع حيث كانت
الكلـمات على شـكل مقـاطع فيديـو وكلمـات مكـتوبة مـترجة الى عـدة لغات
ـؤتـمر  تـوزيع شـهادات لتـصل رسـائـهم الى كل الـعالم. عـنـد اخـتتـام ا
شاركـ تثميـناً جلهودهم سفراء الطـفولة ودروع التـكر على األطـفال ا
ـؤتـمـر أكـثـر من رائع وحـقق وابـداعـهم وتـواصـلـهم الـرائع ,وبـحق كـان ا
ـية والـدولـية وجـميع جناهـاً بـاهراً ومـتابـعـة كبـيـرة من قبل األوسـاط األ
ـيـة وشـخــصـيـات سـيـاسـيـة ـعـنــيـة بـالـسالم من مـنــظـمـات عـا اجلـهـات ا
ؤتـمـر هو واعالميـة وفـنـية من جـمـيع دول الـعالم ,وأهم ماخـرج به هـذا ا
شارك و تالوتها التوصيات الستة التي  االتفاق عليها من جميع ا
ـؤتـمــر و تـوجـيـهـهـا الى جـمـيـع الـعـالم حـكـومـات وشـعـوب في نـهـايـة ا

شارك وباسم جميع أطفال العالم وهي:  كرسالة من األطفال ا
1- الطفل يجب ان يعيش في سالم دون أي نوع من أنواع اخلوف.

2- تـمـنـيـات صـادقـة  ان يـسـود الــسالم في الـعـالم وان يـعـيش االطـفـال
بسالم وأمان. ودعوات ان يـكون هنـاك دعم مادي ومعـنوي لكي يـستطيع

هؤالء االطفال مواصلة رحلتهم من خالل االبداع والتنمية.
ـشـاركـ من سـوريـا يــتـمـنـون الـسالم في بالدهم سـوريـا 3- األطـفـال ا
وجـمــيع دول الــعـالم ,ويـطــالــبـون بــالــضــغط الـدولـي لـلــحــد من احلـروب

وانهاءها النها اكبر عقبة في طريق ابداعاتهم.
بـدعـ لكي ـعـنـوي جلمـيع االطـفـال ا ادي وا كمـا انـهم يـتمـنـون الـدعم ا

كنهم ارسال رسالة السالم واالبداع الى جميع انحاء العالم.
ـؤتـمر الـقـادم فـي اي دولـة عـربـية او ـؤتـمـر سـنـويـا ويـعـقـد ا 4- يـعـقـد ا
ـؤتمـر وتـعلن اسـتعـداها الحـتضـانه والقـيام اوروبيـة او اي دولة تـعتـمد ا

شارك فيه . برعايته ورعاية ا
ـان الدولي لـلطـفل عـلى رفض التـميـيز الـعنـصري والـديني 5- اتفق الـبر
ـنع وحدة الـشـعوب واالطـفال في ذهـبي والقـبـلي وكل ما  والطـائفـيـة وا
العالم. وشدد ايضـا على ضرورة التـسامح والقبول بـالتعايش مع االخر
والـتــعـايـش الـســلـمي بــعـيــدا عن لــغـة الــعـداء والــكـراهــيـة واحلــاجـة الى
التواصل االيـجابي والتـعاون ب اطـفال العـالم وتبادل الـثقافـات والعلوم
ؤتـمرات الـعـلمـية والـثقـافيـة بـ اطفـال البـلدان في جـميع وجتربـة عقـد ا

انحاء العالم.
وشدد ايضا على احلاجة الى الـتغلب على صعوبات
اطفال الـعالم والـرعايـة لهم وضـمان احـتيـاجاتهم

وجهودهم الدولية واحمللية.
6- اتفق اجلـميع بـاالبتـعـاد عن السـياسـة وعدم
التدخل بها والعمل بحيادية من أجل الدفاع عن

حقوق األطفال في جميع العالم. 

 Uš“
1 - مــا تـــتم زراعـــته االن ومــا يـــجــري الـــســكـــوت عــنـه من االحــتـــمــاء
ـســلح سـتـكـون ثــمـاره الالحـقــة - و قـد اثـمـر بـالـعــشـيـرة والـفــصـيل ا
سريعـا- و عنـدما تـكتـمل مزارع العـنف و اجلهل سـنكـون امتـ كبرى
ـسـتـقـبل اذا قـورن بـاحلـاضـر وعـلى سـواده فـهـو جـنـة وامـة صـغـيرة
ستكـون مثقـلة بـأموال وقبـله تخـليهـا عن العـراق و العراقـي وكالم مثل
الـــوعي االنـــتـــخـــابـي و الـــتـــرشـــيح الـــفـــردي ســـيـــشـــبه حـــوار احلالج
والـــســهـــروردي مع قـــاتـــلــيـــهـــمــا الهـم يــفـــهـــمـــونه و الهـــمــا " احلالج

والسهروردي" يستطيعان التراجع.
2 -  عنـدما تـقدمت بـدعـوى قضـائيـة ضد حـيـدر العـبادي وكـان رئيـسا
للـوزراء اخبـرني احملامي ان ال طـائل من تـقد دعـوى وانهـا ايسـر لو
كانت ضـد رئيـس اجلمـهوريـة او رئـيس مجـلس النـواب وان الـتوقـيت لو
ــا كـانـت اقـرب لــلــحـكم كـان قــريــبـا مـن انـتــهــاء دورته (الـرئــاســيـة) لــر
ـارس ضـغـطـا عـلى مـحـكـمة لـصاحلـك" يقـصـدني" مـعـلال االمـر انه قـد 
شاكل النه- وهـنا ايد كالمه وضوع فأن لـم ينجح فقـد يتسـبب لك  ا

مرشح طرح اسمه بديال للعبادي .!
3 - العدال هو وضع الشيء في موضعه والـعدال اذا جاء متأخرا على
ـكـلـفـ بـأقـامـته فـأنـه ظـلم والـكـتب الـسـمـاويـة واالديـان االرضـيـة يـد ا

والقانون و العرف وجه و توعد باللعن لكل ظالم.
? ام ـ في الـوطــــــــن يـعـرفـون اصال انـهم من الـظـــــــــا اترى الـظـا
انـهم امــنـوا بــاأليـة الــتي تـقــــــــول" و سـيــعـلم الــذين ظـلــمـوا اي مـنــقـلب
يـنـقـلـبـون" و االيـة" ولـكل نــبـأ مـسـتـقـر و سـوف تـعـلـمـون" و االيـة" ان رأه

استغنى"?
ثلـثاكم عـبتم عـلى النـاس انهم لم يـعمـلوا بـكالم الله واذوا نـبيه وال بـيته

اترى انكم لم تفعلوا مثلهم?
4 - الــدول الـــتي احـــتــلـت او حــررت الـــعــراق في 2003 والــتي جــرى
ـاذا تـلـجأون االحلـاح النـسحـابـهـا الـزمت نـفـسـهـا بـأنـهـا دول احـتالل 

اليها وحتملون جنسياتها?
5 - اال يـذكــركم مـشــهـد انــقالب الـزمـن بـصـدام

حس بشئ?
ا كتب رحم الله محمد بن ادريس الشافعي 

وارض الله واسـعة و لـكن اذا نزل الـقضـا ضاق
الفضاء.

رينيه ديكارتفرنسيس بيكونفريدريك نيتشه شكيب كاظم

جـمـاعـة او انفـار مـعـيـنـ من مـعدن
مـــخــتــلـف بل الــفـــلــســفـــة هي مــلك
لـلجـمـيع ومشـاعـة للـكل وهي لـيست
ـــا هي نـــتــيـــجــة مــجـــرد حــاجـــة ا
طبيعية كطبـيعة انكسار الزجاج في
اء الـبـارد. ان الـعقل حـالة غـسـله بـا
اإلنـسـاني الـذي يـسـتـهـدف االحـاطـة
ــعــرفــة والــذي امــتــاز بــقــابــلــيـة بـا
ـسـتـمرة احلـركـة الفـكـريـة الـدائمـة ا
هــو الــذي يــروم إيــجــاد الــنــتــيــجــة
اجلـوابـيـة لـلـتـنـاقض االزلي الـتـلـيـد

عرفة والالمعرفة. ب ا
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كــمـا ان مــحـتــوى الـفـلــسـفــة اصـبح
مـــثــارا جلــدل عـــنــيف وتـــصــادمــات
صطـلحات فكريـة متـعددة فوجـدت ا
ــــــبـــــاد والــــــفـــــرق والــــــرمـــــوز وا
والـــتــجــمـــعــات كــذلك فـــأن (مــعــنى
الفـلسـفـة) اصبح مـثارا جلـدل اعنف
ولفه غموض وابـهام جعل الـكثيرين
في حـيـرة وذهـول من هـذا الـتـشـعب
الالمحدود في تفسير شيء محدود.
وفي احلـقيـقـة علـيـنـا وقبل كل شيء
ان نوضح حقـيقة وجـود ضرب من
األفكار حـول الفلـسفة أولـهما يـعتبر
الــفـــلـــســـفـــة والــتـــفـــلـــسف من اجل
الـفلـسـفة وثـانيـهـا يعـتـبر الـفـلسـفة

وسيلة لغاية اعم واشمل.
والذين يـعتـبـرون (الفـلسـفة من اجل
ـا يـأتون بـادلـة اسمـية الـفلـسـفة) ا
ـا تـخــضع لـلـخـداع اجلــدلي اكـثـر 
تخضع لـلحـقائق العـلميـة وافكارهم
ـتـعارف تـلك ال تـصـمـد امـام الـرأي ا
عـلـيه ولذا فـان تـفـسـيراتـهم مـلـفـعة
بــالــغـــمــوض وبـــصــفــات االنـــتــفــاء
ــا الـــعــلــمي وهـم بــهــذا الـــشــكل ا
يـــزعـــزعــــون مـــكـــــــــانــــة االنـــســـان
ووجـوده الــذي يـعـتـبــر جـوهـرا لـكل
ــــــــوجـــــــــودات األخــــــــرى انـــــــــهم ا
يــضــــــــفـون حــالــة من الــتــقـديــــس
عـلـى الـفـلــسـفـة ال لــشيء اال لـغـرض
اعـتـبـــــــار االنـسـان وسـيـلـة ال غـاية
فــــيـــخــــفــــون حتت هــــذا الــــســــتـــار

احتقارهم الوضيع لإلنسان. 
ومن بـاب اخـر فـأن شـعـار الـفـلـسـفـة
من اجل الـفـلـسـفـة قـد يـكـون سالحـا
حـادا بــيـد أعــداء االنـسـان انــنـا لـو
رأيـنـا عـددا يـحـاربـنا بـسالح حـديث
ونـحـن أيـضــا مـزودون بــسالح اخـر
مثـله او اقـوى منه وجـاءنـا شخص
وطـلب مــنـا ان ال نـسـتــعـمل الـسالح
الــــذي بــــأيــــديــــنــــا النـه لم يــــخــــلق
لالستـعـمال بل خـلق مـلهـاة او عبـثا
او لغاية في نفـسه ال يعرفها اال هو

اجملتمع وخيره الـعميم وهو بهذا ال
يــكــون راهـبــا مـنــعــزال مـبــتــعـدا عن
الـنـاس بل انه كـأفالطـون يبـحث عن
ـــعـــرفـــة في كل فج وصـــوب او لم ا
يغـادر افالطـون أثيـنا سـنة  399ق.م
وعـاد الـيـهـا سـنة  378ق.م رجال في
األربعـ من عمـره? او لم يذهب الى
مصر ثم الى صقلية ثم الى إيطاليا?
او لـم يــــقـــال انـه وصل أيــــضــــا الى
ضفـاف (الـكنج) وكـذا اجتـمع بـكثـير
من فالسفـة الهنـود? هنـا الفيـلسوف
احلــقــيــقـي لــيس الــقــابع في بــيــته
ـا يـكـتبـه عـلى الـورق هو مـكـتـفـيـا 
الـفـيـلــسـوف الـنـاضج. ان الـنـضـوج
واحلكـمة والـدرايـة واخلبـرة التي ال
غنى الي فـيـلسـوف عنـهـا لكي تـكون

فـلسـفـته متـكـاملـة ان هـذه الصـفات
كــلـهـا ال تــأتي االنـســان اال بـالــسـفـر
الحــــظـــة والـــعـــمل والـــتـــجـــوال وا
واالســتــقــصــاء فــمن يــجــوب االفـاق
ويبحث عن الـعمل وينتـقل بحثا عن
ـكان ومن يـجعل احلقـيقـة من مـكان 
حــيـــاته وثـــروته رخــيـــصـــة هــيـــنــة
بالـقيـاس الى عظـمة وقـيمـة فلـسفته
هو وحده الذي يستطيع ان يقدم لنا
فلـسـفة حتـمل حـقا مـعاني الـفـلسـفة

الهادية.
وقـد يــتـســاءل شـخص ايــشـتـرط في
الفيـلسوف ان يـكون من اسرة نـبيلة
احملتدُ من اسرة ارستقراطية رفيعة?
وفي احلـــقــــيـــقــــة ان هـــذا تــــســـاؤل
ـعــرفـة مــضـحك فــمـادامت أبــواب ا
ن يلجـها فليس واحلكمـة مفتوحـة 
هـنـاك اذن فـرض بـكـون الـفـيـلـسـوف
من اسرة وجـيـهة احلـسب والـنسب
ان الــبــســطـاء الــذين نــراهم يــومــيـا
ألون االزقــة والــدروب واحلـارات
والـذين يــأكـلـون دون ان يــفـكـروا
اذا يأكلون ان هؤالء لو تهيأت
لـهـم مـجـاالت الــعـلم والــتـعـلم
والدراسـة لتـمـكنـوا على االقل
مـن إيـــجــــاد افـــضـل األجـــواء
الـــتي تـــنـــبت الـــفـــيـــلـــســـوف

والفالسفة.
ان وجـهـات الـنـظـر الـقـائـلـة بان
الـفلـسـفـة (هبـة الـهـية) او بـأنـها
ــا هي (ذكــاء فــطــري مــوروث) ا

وجـهــات نـظـر ضـيـقــة األفق خـبـيـثـة
ــآرب الـقــصـد مــنـهــا خـدمــة أفـكـار ا

معينة وهدر كل األفكار
ـغـايرة اجلديـدة ا
فالفلسفة ليست
قــصــرا عــلى
فـــــئـــــة او

فـمـعـنى ذلك ان هـذا الـشخـص يهـيئ
ب ضدنا. للعدو إمكانيات النصر ا
ان الـــفـــلـــســـفـــة سـالح عـــمـــلي وان
ـا هـو جتـريـدهـا مـن هـذه الـصـفـة ا
مـحض اصــطـنــاع بل ان هـذا الـرأي
ـــاغــوغـي نــفـــسه هـــو في ذاته الـــد
آرب هـزيلة اخضـاع للـفلسـفة ولـكن 

كسيحة.
ان الــفـلــســفـة من اجـل االنـســان هـو
شـــعــار اجلــد والــعــمـل والــواقــعــيــة
ـنــصـفـة ان االنـسـان ـوضــوعـيـة ا ا
الهـمجي الـعاري ذي الـشعـر الكـثيف
واالظافر الـطويلـة ذلك االنسان الذي
لم يعرف سقـفا يظله وال فـراشا يرقد
عــــلــــيه ويــــجــــهل مــــعــــنـى االســـرة
سـتقـبل وينـظر لـلكون واجملتـمع وا
الــــعـــظـــيم وهـــو جــــاهل به ال يـــدرك
حـقــيـقــته ان هـذا االنـســان لم يـصل
الى تـلك الدرجـة احلـضـارية الـراقـية
طرد في الـطب والعلم وذلك التقـدم ا
والـصــنـاعـة والـزراعـة وتــلك الـرغـبـة
ــسـتـقـبل ان اجلـيــاشـة في امـتالك ا
االنسـان لم يـبـلغ ذلك كـله اال بتـعـقله
ــعــرفـة ــســتــمــر وخــوضه غــمــار ا ا
وتـــبــديـــده قــوى اجلـــهل الــظـالمــيــة
ــتـلــبـدة فــمـا سـالحه في اكـتــشـاف ا
? ومــا الـــنــار والـــزراعــة والـــتــدخـــ
سالحه في معرفـة كروية األرض وما
سالحـه في إيــجــاد الــكــهــربــاء? ومـا
سالحه في مــقــاومــة األرض? هل انه
اســــتـــعـــمـل احلـــجـــر سـالحـــا له في
حتـــقـــيق ذلك كـــلـه ام ان سالحه في
زعــيـقه الــطــرزاني الــوحـشي? ال.. ثم
ــعـرفـة  الـعـلم.. ال.. ان سالحه هـو ا
الفلسفـة فاالنسان اذن جعل من ذلك

كله وسائل لتحقيق انسانيته.
وإنسـانية االنـسان مـا هي? وهل لها
وجــود قــبل حتــقـيـق االكل والــشـرب
والـــلـــبس والــســـكن ومـن ثم الـــنــظم
ترتبة على االجتماعية والسياسية ا
ذلـك? ان انــســـانــا جـــائــعـــا ال مــأوى
عنده تزهقـه التعاسة ويـعضه الفقر
بـنــابه وان تـأتـي الـيه لــتـلـقـي عـلـيه
محاضرة طويلة في االخالق واخلير
والفـضـيلـة والعـدالـة اتنـتظـر منه ان
يـقـول لك بـأنك احـسـنت صـنـعـا وقـد

دخل التهذيب الى جتاويف كيانه?
وان انسـانا لم يـأكل مـنذ ثالثـة أيام
وهو عـلى حـاله يـرتدي ثـوبـا مرقـعا
هل حتـلم بـأن يـعـطـيك هـذا االنـسـان
ــعــرفـة واالدراك فــلــســفــة تـمــنــحك ا

والراحة النفسية? 
ال.. وا احلق فـــأن هـــذا اكـــثـــر من
كـثــيـر ولـتـأخــذ صـورة أخـرى.. هـذا
طـــفل حـــديـث الــوالدة.. انـه يـــصــرخ
ـنــحه كـوبـا من طـالــبـا غـذاء فــهل 
الفلسفة? او قـدحا من النظريات?
طـــبـــعـــا ال.. انه يـــحــتـــاج الى
غـذاء انه كـله مـعـده والعـقل
ال عمل لـديه النه اليزال في
ـعدة طور الـنـمو األول وا
هـي الـــــتي تـــــتــــكــــــــــــلم
وتــــــصـــــرخ وحــــــدهـــــا
ــعـــــــــــدة هي أوال فـــا
وقــــــــبـل كـل شيء الن
االنــــــســـــان طـــــفـل في
حـــــدود الــــبــــرهـــــــــــة
الـزمــنـيـة وطــفل حـسب
الـــــقـــــيـــــاس الــــــزمـــــني

االنثروبولوجي.
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